Møtereferat
Fellesmøte Kontrollutvalget Moss og Rygge
Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:

28.09.2017,
fra kl. 18:00 til kl. 18:50
Rådhuset fellesmøte med KU-Rygge om nye Moss kommune,
møterom Formannskapssalen

Frammøteliste
KU-Moss
Dag Robertsen, leder
Ole Podhorny, nestleder

KU-Rygge
Aud-Kristin Løken,
nestleder
Trine Christiansen

Gunn Salbuvik

Ole Gjølberg

Caroline Haaland
Anne-Lise Gjøstøl
Åsmund Svendsen
Geir Hovland

Per Christian Saastad
Arve Eie, vara
Espen Hult, vara

Andre
Tage Pettersen (leder felles nemnda)
Inger-Lise Skartlien (nestleder fellesnemnda,
leder fra 1.10 2017)
Thale Westvik (prosjektkoordinator
fellesnemnda)
Laila Nagelhus, adm.dir. ØKR
Bjørnar Holmedahl, seksjonsleder, ØKR
Anne-Karin F Pettersen daglig leder, ØKUS
Bjørn Gulbrandsen, rådgiver ØKUS

Referat:
Dag Robertsen innledet om formålet med møtet.
Tage Pettersen og Inger-Lise Skartlien informerte om status for fellesnemnda. Fellesnemndas
mandat kan leses her:
http://www.nyemoss.no/politikk-og-pagaende-prosesser/fellesnemnd/
Arbeidet med å etablere den nye kommunen skal organiseres som et prosjekt med
underliggende delprosjekter og tilhørende arbeidsgrupper. Rekrutteringen av
delprosjektledere/kommunalsjefer skal være i gang i løpet av høsten 2017, slik at alle
stillingene vil være besatt vinter/vår 2018. det skal opprettes

Østfold kommunerevisjon er valgt som revisor til fellesnemnda. Valg av revisor og
sekretariat vil tidligst foretas neste høst.
Videre ble det diskutert hva som kan være aktuelt for kontrollutvalgene å ha særlig fokus
på framover. Kontrollutvalgene var enige om at de kan komme tilbake til dette i arbeidet
med overordnet analyse som pågår nå. Noen tema ble nevnt, eks sårbarhet og risiko
knyttet til pågående tjenesteproduksjon etterhvert som ledere går over i nye stillinger i den
nye kommunen. «Skyggebudsjettet» til fellesnemnda ble også nevnt som et fokusområde.
Utvalgene var enige om å orientere hverandre underveis. Videre var det enighet om at det
kan være aktuelt med et opplegg for felles opplæring av hva som kan være
kontrollutvalgets rolle knyttet til sammenslåingsprosessen. Til slutt opplyste Tage
Pettersen om at det er en opprettet en politisk gruppe som skal se på
eierstyringsproblematikken: «Politisk delprosjekt 2: Eierskap og samarbeid»
Det var enighet om at til neste fellesmøte bør påtroppende leder av fellesnemnda
inviteres.
Referent,
Anne-Karin F Pettersen

Kontrollutvalget Moss og Rygge møte 28.09.2017

Sakliste

Agenda for møtet:
a) Generell orientering fra fellesnemda om status, evt. utfordringer for
sammenslåingsprosessen?
b) Prosess valg av revisor og sekretariat til den nye kommunen
i) Hvilke fullmakter har fellesnemnda fått? (jf reglementet til nemnda)
ii) Når skal innstillingene fra kontrollutvalgene sendes, og er det aktuelt å sende
likelydende innstillinger?
iii) Hvordan skal det ordnes med settesekretariat for saksbehandling av innstilling på
sekretariatordning?
iv) Annet

